
Regulamin konkursu
 Plastycznego

Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, Rynek 6
 Biblioteka Publiczna w Orsku – Gmina Rudna
Cele konkursu:
* przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wspomnień tegorocznych wakacji 
*  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
*  organizacja wystawy pokonkursowej na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace nadesłane na
     konkurs
* kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
* popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
* integracja dzieci i młodzieży    

Regulamin Konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt.
- „Pocztówka z wakacji”
2. Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane w widocznym miejscu: imię i nazwisko, wiek (data 
urodzenia).
3.Dane osobowe uczestników  pozyskane są wyłącznie do celu konkursu i nie będą udostępniane osobom 
trzecim.
4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć do organizatora kartę zgłoszenia. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. Prace niesamodzielne, a
zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane.
6. Konkurs  jest adresowany do mieszkańców Gminy Rudna.
7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, przy ocenie -  jury oceniać będzie: estetykę 
wykonania, walory estetyczne, pomysłowość.
8. W konkursie mogą barć udział dzieci i młodzież do 13. roku życia z terenu Gminy Rudna.
9. Technika wykonania prac jest dowolna.
                                                      Postanowienia końcowe 
10. Zgłoszenie udziału w konkursie i przekazanie prac do konkursu równoznaczne jest z przekazaniem 
praw autorskich na rzecz Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.
12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych w procesie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w tym 
publikacji informacji oraz zdjęć wizerunku osobistego i prac konkursowych zarówno w prasie jak i w 
internecie.   
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace  
14. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2018r. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi – 17.08.2018r.

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo  w 
Bibliotece Publicznej w Orsku – Gmina Rudna  


